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Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 267

 Kaupungin kirjaamoon on 30.8.2018 saapunut seuraavanlainen
kun ta lais aloi te kun ta lais aloit teen tekemisestä.

 "Kiinnostuneena ja aktiivisena kuntalaisena haluaisin että
kuntalaisaloitteet oli si vat julkisia koko prosessin ajan.

 * Aloitteen saapuminen
 * Vastaanotto
 * Eteneminen
 * Käsittelyaika
 * Vastaus!

 Olen myös saanut tietoa että kuntalaisaloitteen tekijät eivät ole
saaneet kuit taus ta aloitteen saapumisesta ja vastaanottamisesta.
Toivoisinkin että tä mä olisi itsestäänselvyys!

 Pohdin myös että miksi kuntalaisaloitteen tekemiseen on kaksi eri
paikkaa, val ta kun nal li nen ja kunnan omilla sivuilla oleva? Olisi
kaikille osapuolille huo mat ta vas ti selkeämpää että
kuntalaisaloitteen vireillepanoon olisi yksi paik ka.

 Prosessia odottaen, ystävällisin terveisin Annika Anttila"

 Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat
vaikuttaa kun nan asioihin. Kuntalaisaloitteesta säädetään
kuntalain 23-25 §:ssä. Li säk si Oriveden kaupungin
hallintosäännön 173-175 §:ssä on tarkempia mää räyk siä
kuntalaisaloitteesta ja niiden käsittelystä.

 Kuntalain mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa
koskevissa asiois sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toi men pi teet.

 Oriveden kaupungin hallintosäännön 173 §:n mukaan aloite tulee
tehdä kir jal li ses ti tai sähköisellä asiakirjalla. Sähköisenä
asiakirjana pidetään mm. sähköpostilla tai kaupungin
verkkosivuilla tehtävää aloitetta tai oi keus mi nis te riön
Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelua.

 Oriveden kaupungin verkkosivuilla lomakepohjalle tehtävä aloite
välittyy kau pun gin kirjaamoon, joka lähettää kuittauksen aloitteen
vas taan ot ta mi ses ta ja tiedon siitä, kenelle aloite on välitetty
käsiteltäväksi. Samoin me ne tel lään, mikäli aloite toimitetaan
sähköpostilla kaupungin kirjaamoon.
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 Kuntalaisaloitteen käsittelyn reaaliaikainen seuraaminen
edellyttäisi koko kä sit te ly pro ses sin sähköisyyttä alkaen siitä, että
aloite tehdään vahvaa tun nis tau tu mis ta käyttäen ja että
kaupungin asiahallintajärjestelmä tukee sa maa järjestelmää.
Tällä hetkellä Oriveden kaupungilla ei ole sähköinen tun nis tau tu-
mi nen käytössä. Tampereen kehyskunnat ovat parhaillaan mu ka-
na Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönottoprojektissa, joka
valmistuu ke vääl lä 2019. Kyseinen palvelu mahdollistaa
kuntalaisen ja viranomaisen vä li sen sähköisen viestinnän ilman
sähköposteja. Tämä helpottaa siis vah van tunnistautumisen
edellyttämien aloitteiden tekemistä ja niiden johdosta teh tä vien
päätösten ilmoittamista kuntalaisille.

 Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto ei kuitenkaan vielä
mahdollista aloit tei den käsittelyn reaaliaikaista seurantaa, koska
asianhallintajärjestelmään tu lee tehdä erikseen tarvittavat
muutokset. Vuodelle 2019 kyseisten muu tos ten tekemiseen ei ole
varattu määrärahaa, koska sähköinen tun nis tau tu mi nen ei ole
vielä valmiina.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa
kun ta lais aloit teen johdosta selosteosan mukaisen vastauksen ja
todeta, että aloite ei an na aihetta muihin toimenpiteisiin.

Käsittely:

 Keskustelun aikana Sini Kahilaniemi teki kokouksessa
kaupunginjohtajan pää tös eh do tuk ses ta poikkeavan seuraavan
ehdotuksen:

 Kaupunginhallitus päättää antaa kuntalaisaloitteen johdosta
selosteosan mu kai sen vastauksen. Lisäksi kaupunginhallitus
päättää, että kun ta lais aloit tei siin liittyvää sisältöä Oriveden
kaupungin nettisivuilla kuitenkin ke hi te tään mm. siten, että
käynnissä olevat aloitteet ja niiden arvioitu kä sit te ly ai ka näkyvät
sivuilla esimerkiksi taulukkomuodossa tai linkkinä kun ta-
laisaloite.fi-palveluun”

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi
Sini Ka hi la nie men tekemän ehdotuksen yksimielisesti, joten
asiasta ei tarvinnut ää nes tää.
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Orivedellä 24.4.2019


